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3ª Feira, 19 de abril de 2022
JESUS RESSUSCITOU! ALEGRA-TE!
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Que bom rever-vos! Estamos de volta à escola, certamente cheios
de força depois da pausa letiva e renovados pela festa da Páscoa.
Jesus ressuscitou e, por isso, a Páscoa é um tempo de alegria! Vamos
recordar como tudo aconteceu.

Vídeo
Clicar na imagem

À descoberta… | A Páscoa é a festa mais importante do ano, porque
Jesus ressuscitou. Ressuscitar é voltar a viver depois de morrer.
Jesus dá-nos a esperança de vivermos com Ele para sempre.
Por isso, é um grande motivo para festejarmos.

Testemunha! | Quando estiveres com amigos, com a tua família, na
rua, na escola… em todo o lado, sê sempre alegre! Porque Jesus
ressuscitou!

Vamos rezar! | Obrigado, Jesus, por teres ressuscitado e por alegrares a
nossa vida. | Pai nosso | São João Bosco, rogai por nós.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

4ª Feira, 20 de abril de 2022
UM NOVO AMIGO: ZAQUEU!
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Como sabem, Jesus foi uma pessoa muito especial. Passado dois
mil anos, Jesus é a pessoa mais conhecida de toda a história. Será que
gostaríamos de ter um amigo famoso como Jesus?
Zaqueu queria, mas tinha vergonha. Vamos escutar a história dele.

Amigos de Jesus
Zaqueu morava em Jericó. Um dia
quando Jesus veio à cidade, Zaqueu
queria muito vê-lo. Mas por ser um
homem baixo e com tanta gente alta
diante de si, não conseguia ver Jesus.
Ninguém iria deixá-lo passar para a
frente – porque ele era cobrador de
impostos e desonesto. Muitas vezes, obrigava as pessoas a pagar mais do
que era devido para ficar com o dinheiro para si. Zaqueu sabia que as
pessoas não gostavam nada dele.
Zaqueu reparou numa figueira. Os ramos saiam do tronco perto do chão e
Zaqueu subiu para um ramo mais alto.
Lá ia Jesus! Agora já podia vê-lo! Mas Jesus também viu Zaqueu.
- Desce daí, Zaqueu. Gostaria de ir hoje a tua casa.
Zaqueu ficou tão emocionado por Jesus querer ser seu amigo que se tornou
uma pessoa completamente diferente.
- Vou dividir o meu dinheiro pelos pobres e pagarei quatro vezes mais
àqueles a quem enganei – declarou ele.
- Foi para isso que eu vim – disse Jesus – para ajudar todas as pessoas que
precisam de mim e que querem que eu seja amigo delas.
Papa Francisco fala às crianças, p. 20-21

À descoberta… | Jesus quer ser nosso amigo! Ele sabe os nossos
nomes e preocupa-se connosco.
Podemos falar com Ele sempre que quisermos.
Durante a Páscoa vamos conhecer melhor este amigo tão especial.

Testemunha! | Sê amigo de todos como Jesus é nosso amigo.

Vamos rezar! | Obrigado, Jesus, por quereres ser nosso amigo e visitar a
nossa casa. | Ave Maria | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

5ª Feira, 21 de abril de 2022
JESUS FAZ MILAGRES E CURA PESSOAS
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. A fama de Jesus espalhou-se por toda a terra. Ele foi conhecido
por fazer o bem e principalmente por fazer milagres. Ele não era mágico!
Ele não fingia que curava pessoas. Ele curava mesmo!

Vídeo
Clicar na imagem

À descoberta… | Se Jesus fazia tantas coisas boas pelas pessoas,
também faz por nós. Basta nós pedirmos com muita força.
A Jesus nada é impossível, porque Ele é o Filho de Deus.

Testemunha! | Quando estiveres com alguma dificuldade, pede a
Jesus que te ajude.

Vamos rezar! | Jesus, que és tão nosso amigo, ajuda-nos a nós e às nossas
famílias a sermos felizes. | Pai nosso | São Domingos Sávio, rogai por
nós.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

6ª Feira, 22 de abril de 2022
FELIZES OS QUE ACREDITAM SEM TEREM VISTO
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. No próximo domingo celebramos o 2º Domingo da Páscoa. O
evangelho fala-nos de Tomé. Um discípulo que não acreditava que Jesus
tinha ressuscitado. Vamos escutar o que aconteceu.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 20, 19-31)
Tomé, um dos Doze, não estava com os discípulos quando veio Jesus.
Disseram-lhe os outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeulhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no
lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei».
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles.
Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e
disse: «A paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo
e vê as minhas mãos;
aproxima a tua mão e mete-a
no meu lado; e não sejas
incrédulo, mas crente». Tomé
respondeu-Lhe: «Meu Senhor
e meu Deus!». Disse-lhe
Jesus: «Porque Me viste
acreditaste: felizes os que
acreditam sem terem visto».

À descoberta… | Tal como Tomé, nós também temos dificuldade em
acreditar sem ver. Mas Jesus diz-nos que é possível ver e acreditar com os
olhos do coração.

Testemunha! | Não deixes de acreditar em Jesus! Para isso basta
confiar com o coração.

Vamos rezar! | Jesus, tu que te mostraste aos discípulos, abre os olhos do
nosso coração para podermos ver-Te. | Pai Nosso| São Tomé, rogai por
nós.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

